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Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Ngày 05/10/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 

3695/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 

"Pháp luật với mọi người" (sau đây gọi Cuộc thi); Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban 

hành Thể lệ số 3819/TL-BTC, ngày 25/10/2020 về Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật trực tuyến năm 2020 "Pháp luật với mọi người". Theo đó, Cuộc thi được tổ 

chức trên phạm vi toàn quốc, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: 

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx; đối tượng tham gia Cuộc 

thi là người Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước 

ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam; thí sinh tham 

gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 19 câu 

hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự đoán trong vòng 20 phút) được thiết kế sẵn. 

Cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày (từ ngày 20/10/2020 đến ngày 20/11/2020), cơ 

cấu giải thưởng gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích.  

Để Cuộc thi được tổ chức thành công, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật 

Việt Nam năm 2020, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị các cơ quan, đơn vị 

phát động tham gia Cuộc thi, cụ thể như sau: 

1. Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các 

Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh 

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx
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Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên, công 

chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý tích 

cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc hưởng ứng 

tham gia cuộc thi.  

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Quán triệt, triển khai; động viên, khích lệ cán bộ, Nhân dân trên địa bàn 

thuộc phạm vi quản lý tích cực tham gia Cuộc thi. 

- Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi. 

3. Cách thức tham gia Cuộc thi và chế độ báo cáo 

- Cách thức tham gia Cuộc thi: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ số 

3819/TL-BTC gửi kèm theo Văn bản này. 

- Chế độ báo cáo: Kết thúc Cuộc thi, đề nghị các cơ quan đơn, vị (như mục 

Kính gửi) tổng hợp kết quả tham gia dự thi gửi về Sở Tư pháp trước ngày 

30/11/2020 để tổng hợp. 

Sở Tư pháp tại đã đăng tải đường link Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử 

của Sở tại địa chỉ: http://tuphaptuyenquang.gov.vn, đề nghị các cơ quan, đơn vị 

quan tâm triển khai thực hiện. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ về Sở Tư pháp 

(Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

điện thoại: 0207 3818153, 0207 3814482). 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Bộ Tư pháp;        (báo cáo) 

- UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở,                    (thực hiện) 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Website Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT,XDKTTHPL&PBGDPL(Đ.Thành) 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 

 

http://tuphaptuyenquang.gov.vn/
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